
 

LIÇÃO 9 - O DISCÍPULO DE JESUS 

 

I.    EM ANTIOQUIA FORAM OS DISCÍPULOS PELA PRIMEIRA VEZ CHAMADOS         

       CRISTÃOS. - Atos 11:26 

 

A. A palavra "cristão" aparece somente três vezes no Novo Testamento.  A palavra 

"discípulo" aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento. 

  

B. Discípulo  "Aquele que segue as idéias ou doutrinas de outrem." 

II.   O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS? - Marcos 1:14-18 

 

A. "Vinde após mim" - Jesus nos chama também para sermos discípulos, seguidores e não 

apenas ouvintes. 

 

B.  "e  eu  vos  farei"  -  O  discípulo  tem  que  se  humilhar  para  que  Jesus   o  transforme  à    

       semelhança Dele. 

 

C   "pescadores de homens" - Reprodução espiritual é o alvo de um discípulo.  Discípulos  vão   

       fazer outros discípulos. (Mateus 28:18-20) 

 

D. "deixaram imediatamente as  redes"  -  Seguir  Jesus  é  mais  importante  do  que  qualquer   

      emprego.  Não tem que necessariamente largar o seu emprego, mas Jesus quer  o  primeiro   

      lugar na sua vida profissional. 

 

E. "e o seguiram" - Uma decisão para  seguir  Jesus  não  é  suficiente.   Tem  que  haver  ação  

      também. 

 

F. O que Jesus exige da sua vida? (2 Timóteo 2:2) 

 

III.  O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS? - Lucas 9:23-26 

 

A. "Se alguém" - qualquer pessoa, não somente pregadores. 

 

B. “quer vir após mim" - Vontade é necessário.  Não pode ser forçado a seguir. 

 

C. "a si mesmo se  negue"  -  Ser  discípulo  é  negar  sua  vontade  (disposição),  para  fazer  a 

      vontade de Deus. Jesus orou: "Meu Pai: Se possível, passe de mim este cálice!"  Jesus  não 

      queria morrer. Mas Ele também orou: "Todavia. não seja como eu quero  e  sim  como  Tu 

      queres", (Mateus 26:39). 

 

D. "dia a dia" - Não somente nos dias de culto da igreja. 

 

E. "tome   a   sua   cruz”   -   A   cruz   significa   responsabilidade,   mesmo   com   sofrimento.  

Algumas responsabilidades cristãs são: estudo bíblico, arrependimento dos pecados, oração, 

freqüência e participação nos cultos, amor pelos irmãos e evangelismo.  

 

F. "e siga-me" - não uma filosofia, ou denominação, ou um outro homem, mas sim Jesus.  Para  

 seguir Jesus, terá que permanecer na Palavra Dele. (João 8:31, 12:48). 

 

 



G. "Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se" - O  que  você  quer    

      na vida? Quais são os seus alvos? 

 

    H.  O que Jesus exige da sua vida? 

 

IV.  O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS? Lucas 14:25-33 

  

A. "aborrece" (Mateus 10:37 diz "amar menos") um discípulo  não  deve  largar  sua  família.  

Pelo contrário, ele vai ser um melhor pai, mãe, marido, esposa, filho, etc.  O discípulo é 

conhecido pelo amor (João 13:34,35).  Mas Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima 

das demais pessoas.  

 

B. "calcular a despesa" (14:28-30) - Pense nas modificações que sua decisão pode provocar na  

sua família, amizades, trabalho, tempo, finanças, divertimentos, linguagem, moral,     

hábitos, vícios, etc.  Você pode permanecer fiei até a morte?  

 

    C. "caso contrário" (14:31-32) - O rei com  10.000  homens  somos  nós.  O  rei  com  20.000  

     homens é Deus. Analise as alternativas e se renda antes de ser destruído. 

  

    D.  "renuncia a tudo quanto tem" - Não tem que necessariamente vender todas as suas  coisas. 

Só que Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima de todas as suas possessões e  

interesses. Jesus quer tudo ou nada.  

 

 E.  O que Jesus exige da sua vida? 

 

V.  JESUS PROMETEU QUE VOCÊ RECEBERÁ MAIS DO QUE RENUNCIA.  

      Marcos 10:28-30 

 

VI. APLICAÇÃO E DESAFIO 

 

   A. Você quer ser um discípulo ou só um ouvinte de Jesus? 

 

   B. O que falta na sua vida para você ser um discípulo? 

 

   C. Você está pronto para obedecer ao evangelho e tornar-se um discípulo? 

 

  D. Participe num encontro bíblico da congregação. 

  1. Este programa enfatiza um relacionamento espiritual entre os discípulos.  

  2. Os discípulos encorajam um ao outro em  evangelização,  comunhão,  e  aperfeiçoamento  

      espiritual.  

 

 

 

 

 


